
Samþykktir 

1.gr.  

Félagið heitir Samstarfsvettvangur um orkuskipti  (kt. 560115-1130) 

2. gr.  

Heimili félagsins og varnarþing er að Grensásvegi 9, 108 Reykjavík 

3. gr.  

Tilgangur félagsins er að vinna að því að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa í stað innflutts 

jarðefnaeldsneytis. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að reka öflugt samstarfs- og fræðslunet félaga 

sem koma að orkuskiptum á einhvern hátt, annað hvort með beinum hætti sem framleiðendur eða 

söluaðilar endurnýjanlegra orkugjafa eða tækja sem knúin eru slíkum orkugjöfum, eða með óbeinum 

hætti, með störfum á vettvangi rannsókna og þróunar, eða með ráðgjafa- eða stefnumótunarvinnu á 

sviðinu. Vettvangurinn mun stuðla að orkuskiptum þannig að dregið verði úr notkun 

jarðefnaeldsneytis.  Auk þess starfar félagið að því stuðla að nýjum verkefnum a þessu sviði og koma á 

samböndum milli mögulegra samstarfsaðila. Félagið heldur félagsfundi að minnsta kosti tvisvar sinnum 

á ári þar sem félagar fá tækifæri til að kynna þau verkefni sem þeir eru að vinna auk þess að geta komið 

skilaboðum til fulltrúa stjórnvalda. 

4. gr. 

Allir sem vinna að verkefnum tengdum orkuskiptum eða endurnýjanlegum orkugjöfum geta orðið 

félagar að samstarfsvettvanginum. Félagar greiða árgjald í félagið sem ákveðið er á aðalfundi. 

5. gr.  

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Aðeins 

félagsmenn mega sitja aðalfund og er einungis eitt atkvæði á hvert aðildarfyrirtæki eða -stofnun.  

6. gr.  

Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. júní ár hvert og skal boða til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara 

með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti viðstaddra 

félagsmanna ræður úrslitum mála. Tillögur, sem óskað er eftir að teknar verði til afgreiðslu á fundinum, 

þurfa að hafa borist stjórn félagsins a.m.k. 7 dögum fyrir boðaðan aðalfund. Þær skulu sendar 

félagsmönnum með ekki skemmri en 5 daga fyrirvara.  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

2. Skýrsla stjórnar lögð fram 

3. Reikningar lagðir fram til samþykktar 

4. Lagabreytingar 

5. Ákvörðun árgjalds 

6. Kosning stjórnar 

7. Önnur mál 

7.gr. 

Stjórn félagsins skal skipuð sjö félagsmönnum auk formanns. Fjórir stjórnarmenn skuli koma úr hópi 

félagsmanna og eru kjörnir til tveggja ára í senn á aðalfundi. Fjórir stjórnarmenn skuli koma frá hinu 

opinbera. Óska skal eftir því að hvert ráðuneyti skipi einn fulltrúa (umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og fjármála- og 

efnahagsráðuneytið). Ráðuneytin tilnefna sína fulltrúa til tveggja ára í senn. Kjörnir fulltrúar eru 

skipaðir til tveggja ára í senn, þannig að aldrei gangi nema tveir úr stjórn. Til þess að svo megi verða, 

skal á þriðja aðalfundi félagsins, árið 2017, kjósa um tvo stjórnarmenn til eins árs og tvo til tveggja ára. 

Heimilt er að endurkjósa stjórnarmenn en þeir skulu þó ekki sitja lengur en sex ár samfleytt í stjórn. Á 



aðalfundi skal einnig kjósa 2 varamenn, fyrsta varamann og annan varamann, sem taka skulu sæti 

kosinna stjórnarmanna sem frá þurfa að hverfa á starfsárinu. Stjórn skiptir með sér verkum, en 

formaður skal valinn úr hópi kjörinna félagsmanna. Stjórn félagsins og verkefnisstjóri fara með málefni 

félagsins milli aðalfunda. Verkefnastjóri boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar. 

8.gr. 

Ákvörðun um árgjald skal tekin á aðalfundi.   

9. gr.  

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið  í samræmi við tilgang félagsins og til að efla 

starfsemi þess enn frekar.  

10. gr.  

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir 

þess þá til félaga/samtaka sem starfa í svipuðum tilgangi. 

11. gr.  

Á aðalfundi skal óskað eftir framboðum a.m.k. tveggja skoðunarmanna og skulu tveir skoðunarmenn 

vera kosnir á aðalfundi. 

12. gr.  

Félagið vinnur af heilindum að markmiðum sínum og kynnir þau á vefsíðu sinni www.graenaorkan.is 

 

Samþykkt á aðalfundi. 

Dagsetning: 22.10.2020. 

 


